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Resumo 

O objetivo neste trabalho é analisar os programas de financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para as exportações nos 

países da América do Sul e a internacionalização das empresas brasileiras. A 

hipótese do trabalho é que o programa de financiamento às exportações tem um 

saldo positivo, pois como mostramos os gastos do programa Exim é muito baixo 

em relação aos outros programas que existem no BNDES. No que diz a respeito 

a possíveis calotes, o Banco está assegurado e não corre nenhum risco. 

Podemos afirmar que a atuação do BNDES nas exportações ajudou no 

crescimento de empresas brasileiras na sua internacionalização e no comercio 

internacional brasileiro com os outros países.  

 

 

Palavras-chave: BNDES, Financiamento, Exportações, Internacionalização de 

empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the financing programs of the National 

Social Development Bank (BNDES) for exports South America and the 

internationalization of Brazilian companies. The hypothesis of the work is that the 

export financing program has a positive balance, since as we show the Exim 

program expenditures is very low compared to the other programs that exist in 

the BNDES. With regard to possible defaults, the Bank is insured and does not 

run any risk. We can affirm that BNDES 'performance in exports helped the 

growth of Brazilian companies in their internationalization and in international 

trade with other countries. 

 

 

Keywords: BNDES, Financing, Exports, Internationalization. 
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           Introdução 

 

O objetivo neste trabalho é analisar os programas de financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para as exportações dos 

países da América do Sul e a internacionalização das empresas brasileiras. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, foi iniciado pelo Banco programas para o 

financiamento das exportações, sendo muito importante até os dias de hoje. Um 

fato muito importante na discussão é mostrar que o Banco procura incentivar as 

empresas brasileiras no comercio exterior financiando projetos de exportação de 

bens e serviços brasileiros para o exterior e não financia países estrangeiros. A 

linha de financiamento de maior destaque é o BNDES-Exim, por isso esse 

programa será o foco da análise. Para tal análise do BNDES e seus programas, 

foram utilizados artigos, textos, informações e dados retirados do próprio site do 

BNDES.  

A hipótese do trabalho é que o programa de financiamento às exportações 

tem um saldo positivo, pois como mostramos os gastos com o programa Exim é 

muito baixo em relação aos outros programas que existem no BNDES. Além 

disso, o Banco tem total segurança para fazer essa operação, em qualquer 

modalidade escolhida pela empresa e o Banco não financia obras para outros 

países e sim a empresas brasileiras que comercializam bens e serviços para os 

países da América do Sul. 

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro, é feita uma 

breve passagem sobre a história do BNDES, passando pelo momento de sua 

criação, uma linha do tempo dos seus investimentos de 1950 até os dias de hoje. 

Em uma seção será mostrado de onde vem os recursos e desembolsos, fazendo 

um recorte dos anos 2009 até 2017. Com finalidade de demonstrar o quanto o 

Banco recebeu de apoio nesses anos e o quanto ele desembolsa para os 

principais programas, principalmente para o BNDES-Exim. 

No segundo capítulo, será argumentado sobre o foco do trabalho que é o 

financiamento à exportação. É feito um breve retrospecto sobre o início do 
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financiamento do Banco, o porquê o BNDES demostrou interesse nessa área de 

atuação e porque as empresas também demostraram interesse em se 

internacionalizar. Analisaremos as modalidades Pré-Embarque e Pós-

Embarque, mostrando como é o funcionamento de cada modalidade. E 

falaremos sobre o programa BNDES-Exim, iniciando pela sua criação, como ele 

evoluiu e se modificou com o passar dos anos, os desembolsos das duas 

modalidades e sua importância para as empresas brasileiras. A linha de credito 

também será demostrada, faremos uma breve ponderação sobre a sua 

finalidade, seus benefícios e seu modelo.  

No terceiro e último capítulo procuramos mostrar o apoio que o BNDES 

dá para as exportações na América do Sul, demostrando os desembolsos na 

modalidade Pré-Embarque de 2004 até 2017, obras na infraestrutura e uma 

pequena explicação sobre o seguro que o Banco possui para eventuais calotes. 

O trabalho é concluído nas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1- O BNDES 

 

1.1- História  

 O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), foi 

fundado no ano de 1952. Contudo, na sua criação o nome era BNDE (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico). O seu objetivo principal era promover 

um desenvolvimento estrutural no Brasil em setores industriais e agropecuários.  

   Nos anos de 1980, com a inclusão das responsabilidades sociais, o 

BNDE passou a se chamar BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social), até os dias de hoje. Tendo como missão conceder apoio 

financeiro a longo prazo para um desenvolvimento sustentável no Brasil, 

gerando novos empregos e diminuindo a desigualdade social e regional. 

Atuando em diversos setores, como agropecuária, exportações, mercado de 

capitais, meio ambiente e entre outros.1 

                                                           
1 Informações extraídas de BNDES,2018. Nossa história. Disponível em:  
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-historia> Acesso em 26 de 
março de 2018. 
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Figura 1- Linha do tempo dos investimentos do BNDES. 

Extraído de:https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-  

historia. Acesso em: 26 Março 2018. 

 

Analisando a figura 1, podemos ver quais foram as linhas de investimentos 

feitos pelo banco iniciando no ano de 1950, ocorreu um investimento inicial na 

infraestrutura do país, para que houvesse um desenvolvimento econômico. O 

banco passa a ser responsável direto nos setores que demandam investimentos 

a longo prazo. O banco passou a expandir os seus financiamentos de 

investimentos em novos setores, como desenvolvimento tecnológico, indústrias 

de base, substituição das importações e energia.  

No final dos anos de 1970 e início de 1980, houve um financiamento no 

agronegócio, o agronegócio é o principal setor de saldos comerciais no Brasil.   

Em meados dos anos de 1980, ocorreu um incentivo do banco na política de 

privatização, quando se esperou que o programa iria promover competitividade 

no país entre empesas nacionais e internacionais. Nesse mesmo período o 
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banco também incentivou o desenvolvimento social e urbano, a inclusão social. 

As exportações tiveram um incentivo, foi de grande importância aumentando 

assim o número de empresas brasileiras existentes ao longo dos anos. 

Nos anos 2000, o BNDES começou a investir em projetos sustentáveis, 

inovações, MPMEs (micro, pequenas e médias empresas) e dando a devida 

atenção aos demais investimentos que são feitos ao longo de todos esses anos. 

O BNDES tem o dever de promover a competitividade na economia do país, 

ajudando a criar empregos, renda e a diminuição das desigualdades regionais e 

socias no Brasil.  

 

1.2- RECURSOS, DEMBOLSOS DO BNDES.  

Na seção 1.2 será apresentada as fontes de recursos que o BNDES 

adquire para poder realizar os seus desembolsos para os programas de 

financiamento.  

 

Figura 2- Fonte de recursos do BNDES (2009-2017). 

Ano Patrimônio 
Líquido 

Outras 
Obrigações 

Captações 
Externas 

Outras 
Fontes 

Governamentais 

Tesouro 
Nacional 

FAT/PIS
-Pasep 

2009 7,10% 7,00% 4,30% 4,80% 37,30% 39,50% 

2010 12,10% 5,10% 3,60% 3,40% 46,10% 29,70% 

2011 9,80% 4,90% 3,60% 3,50% 49,70% 28,50% 

2012 7,20% 6,40% 3,30% 3,30% 52,60% 27,20% 

2013 5,90% 5,20% 4,00% 3,40% 54,70% 26,80% 

2014 3,60% 4,70% 4,70% 3,20% 57,70% 26,10% 

2015 3,30% 3,40% 6,10% 3,60% 56,30% 27,30% 

2016 6,30% 4,90% 4,50% 3,50% 50,20% 30,60% 

2017 7,20% 4,70% 4,60% 3,50% 48% 32% 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES. 

 

Os dados da figura 2 foram extraídos dos gráficos fonte de recursos do 

BNDES. O Banco tem diversas fontes de recursos, o PL (Patrimônio Líquido) é 
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a diferença entre o ativo e o passivo da organização, ele é a fonte de recursos 

próprios do Banco. No balanço patrimonial, o lado direito é a fonte de recursos, 

separada em recursos de terceiros ou obrigações (Passivo) e recursos próprios 

(PL). O BNDES teve de média do PL nesses nove anos analisados de 6,94%. 

De 2009 para 2010 ocorreu uma elevação 3%, de 2010 até 2015 houve um 

declínio, porém em 2016 e 2017 ocorreu uma elevação do PL.  Portanto 

podemos afirmar que houve um pico em 2010 de 12,10%, e depois uma 

diminuição de PL em um período de 5 anos, ou seja, o banco obteve uma 

diminuição na sua riqueza durante esse espaço de tempo. Nos últimos dois anos 

o banco obteve um aumento.   

 O item outras obrigações são compostas por debêntures BNDESPAR, 

Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e o Fundo Amazônia (FA). Analisando 

na figura 2, a média desse recurso nesses nove anos foi de 5,14%, entre 2009 

e 2011 teve uma redução, porém em 2012 teve uma elevação que foi a sua 

maior, a partir de 2012 até 2017 houve uma oscilação. 

As captações externas, tem o objetivo ajustar o relacionamento com o 

mercado financeiro internacional e dissolver os riscos. Com essa base o BNDES 

tem como recursos a emissão de títulos externos e as operações com 

instituições multilaterais e agências governamentais. Analisando a figura 2, a 

média das captações externas foi de 4,3%, de 2009 até 2012 houve uma 

redução, de 2013 até 2015 ocorreu uma elevação e o ano de 2015 foi quando o 

banco obteve seu ponto máximo de 6,10%, nos últimos dois anos analisados na 

tabela, houve uma diminuição. 

As outras fontes governamentais, são recursos captados pelo BNDES 

para financiar projetos de longo prazo. Fundo da Marinha Mercante (FMM), 

Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) e 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com uma média de 3,57% 

de 2009 a 2017, ocorrendo uma pequena oscilação nesse período. 

 O tesouro nacional, e de onde parte mais recursos para o banco, sendo 

a sua principal fonte. O Governo Federal através do Tesouro Nacional, capta 

dinheiro do mercado, a uma taxa próxima a SELIC e parte desse dinheiro é 

destinado para o BNDES. Sua média durante os nove anos analisados é de 



7 
 

50,28%, à uma elevação durante esse período, chama- se atenção para um 

aumento de 8,8% do ano de 2009 para o de 2010. No ano de 2014 foi quando 

teve o seu maior nível 57,7%, nos anos seguintes ocorreu uma queda.  

O FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e o Fundo PIS-PASEP, 

também são formas que o BNDES tem para recursos, o Banco capta recursos 

do FAT usando o método de depósitos especiais, nos mesmos moldes do 

Tesouro Nacional, via taxa SELIC. As captações do PIS-PASEP não são mais 

realizadas desde 1990, ano de sua extinção.  De 2009 a 2014, teve uma redução 

de recursos obtidos pelo banco, de 2015 a 2017 houve um aumento, como 

podemos ver na tabela.  

Podemos considerar, que o Tesouro Nacional é a principal fonte de 

recursos do banco, já os outros recursos, têm uma pequena importância para o 

banco. O Tesouro Nacional e o FAT/PIS-Pasep representam juntos mais de 50% 

de recursos para o BNDES.  

A seguir, serão analisadas as principais modalidades de empréstimos do 

BNDES. 

 

Figura 3- Desembolso por modalidade/produto (2009-2017). 

R$ milhões 

Ano BNDES 
Finem 
(direta) 

BNDES 
Finame 
(indireta) 

BNDES 
Automático 
(indireta) 

BNDES 
Finem 
(indireta) 

BNDES 
Exim 
(direta) 

Cartão 
BNDES 
(indireta) 

Outros  

2009 65.082 24.127 10.314 9.874 4.269 2.478 20.208 

2010 37.597 52.721 13.407 7.790 4.151 4.314 48.441 

2011 45.217 52.400 11.273 6.275 4.657 7.574 11.475 

2012 62.598 43.580 16.422 7.978 4.343 9.543 11.526 

2013 64.858 70.459 14.601 11.298 5.591 10.022 13.587 

2014 72.147 64.770 11.343 11.381 5.790 11.547 10.856 

2015 61.320 32.731 11.742 8.485 5.620 11.251 4.790 

2016 32.044 17.688 12.854 3.238 6.037 5.636 10.757 

2017 25.228 19.695 15.205 3.828 2.819 2.685 1.287 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES. 
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Os dados da figura 3 foram extraídos do relatório desembolso por 

modalidade/produto do BNDES.O desembolso do BNDES pode ser feito de duas 

formas. Diretamente, ou seja, é quando o cliente apresenta o seu projeto para o 

BNDES e ele avalia se vai aprovar ou não. Ou indiretamente, que é quando o 

cliente apresenta o seu projeto para um banco credenciado ao BNDES, o banco 

credenciado por sua vez apresenta ao BNDES, o BNDES avalia a aprovação ou 

rejeição do projeto e informa o banco credenciado e o banco credenciado 

comunica ao cliente a resposta final.  

O BNDES tem 12 setores de desembolso, diretos e indiretos. Na tabela 

acima estão destacados os principais tipos, como o BNDES Finem, BNDES-

exim, BNDES automático, BNDES Finame, Cartão BNDES e outros (que 

representam uma porcentagem muito pequena de gastos do banco que é o 

mercado de capitais, prestações de garantia, microcrédito, BNDES não 

reembolsável e o BNDES exim indireto).    

 O BNDES Finem, é direcionado para financiamentos maiores que R$ 20 

milhões, o banco usa como critério projetos que irão promover benefícios para à 

sociedade, por exemplo meio ambiente, segurança pública, geração de energia 

solar, mobilidade urbana e entre outras. O BNDES Finem têm algumas 

condições para os projetos que buscam o seu financiamento, e o custo financeiro 

que é feito a partir da TLP (Taxa de longo prazo) e/ou custo do mercado.  

O BNDES Automático, é destinado aos financiamentos de projetos que 

não ultrapassam os R$ 20 milhões. Sendo dividido em dois segmentos de 

financiamento, de acordo com o exercício econômico ou o porte do cliente. O 

primeiro é o BNDES automático que financia projetos de até R$ 20 milhões para 

empresas de todos os setores. E o segundo é o BNDES – Emergencial, que 

financiam projetos de até R$ 5 milhões para retomar a atividade econômica de 

regiões afetadas por desastres naturais. 

O BNDES Finame, é voltado para financiamentos de produção e 

aquisição de máquinas e equipamentos, o processo e feito a partir de instituições 

financeiras credenciadas ao BNDES. Sendo dividido em três segmentos de 

financiamento, com requisitos financeiros específicos e objetivos. O primeiro é a 
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aquisição e comercialização que visa a compra e venda de máquinas, 

equipamentos, caminhões, aeronaves executivas. O segundo é a produção, que 

tem o objetivo de financiar para produção de máquinas, bens de informática e 

automação e equipamentos. E o terceiro tem o objetivo de modernizar as 

máquinas e equipamentos.  

Figura 4- Desembolso total por modalidade/produto (2009-2017). 

Em porcentagem 

 

 

            Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES. 

 

Destacando os três setores que mais geram desembolsos ao BNDES, 

pode se concluir que são financiamentos que buscam dar desenvolvimento as 

regiões e atendem a todos os setores, seja de uma compra de caminhão até 

grandes projetos, e sempre buscando promover benefícios para a sociedade. O 

BNDES Finem(direto), Finame(indireto) e automático(direto), são as 

modalidades que geram maior desembolsos de recursos do BNDES. As três 

modalidades juntas representam mais de 60% de recursos gerados pelo 

BNDES.  

O BNDES-Exim é um programa direcionado para as exportações, na 

figura 3 podemos analisar que o desembolso do BNDES para esse programa é 

37%

30%

9%

6%

3%

5%

10%

BNDES Finem (direta)

BNDES Finame (indireta)

BNDES Automático(indireta)

BNDES Finem (indireta)

BNDES Exim (direta)

Cartão BNDES (indireta)

Outros
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muito inferior aos outros programas, apenas 3% de recursos desembolsados, 

um percentual muito pequeno. No próximo capítulos iremos tratar desse 

programa de financiamento a exportações com mais profundidade. 

CAPÍTULO 2- O financiamento em exportações feitos pelo BNDES. 

 

No início dos anos 1990, o BNDES começou a financiar exportações de 

empresa operando no Brasil, o Banco buscava internacionalizar as empresas 

brasileiras. Existem dois modelos principais que são adotados, o atendimento de 

mercados externos via exportações e o investimento direto no exterior. As 

indústrias tradicionais, que têm como características o uso de tecnologias, 

dependem de mão-de-obra barata e tendem a seguir o mercado mundial via 

exportações. Indústrias de média e alta tecnologia ou as que se apresentam em 

um sistema de oligopólios diferenciados, as suas estratégias para 

internacionalização, pode ocorrer pela oferta local ou por meio de licenciamento 

(Alem e Cavalcanti, 2005). 

 O Banco tem o objetivo de apoiar empreendimentos de longo prazo que 

colaborem para o desenvolvimento do país, ou seja, o BNDES apoia a 

internacionalização das empresas brasileiras, desde que as empresas 

promovam um estímulo para a exportação de bens e serviços de origem 

brasileira (Dias; Caputo e Marques, 2012).  

As empresas brasileiras buscavam se internacionalizar para obter mão-

de-obra mais barata, novas tecnologias para aumentar o seu portfolio e a 

qualidade do seu produto, inovações, entrada em novos mercados, melhoria na 

capacitação técnica dos fornecedores. Com isso, a entrada em novas países 

seria estratégica para o seu crescimento (Dias; Caputo e Marques, 2012).   

De acordo com ALEM; CAVALCANTI (2005) no Brasil, empresas, como 

Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e Gerdau, tiveram um grande 

estoque de investimentos diretos no exterior comparados com países em 

desenvolvimento, apesar dos fluxos de investimentos diretos realizados no Brasil 

serem pequenos em relação ao tamanho da sua economia.  
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Segundo Dunning (1998) apud Alem e Cavalcanti (2005, p.45) existe uma 

ligação da motivação das empresas em relação a internacionalização. Ele cita 

quatro argumentos para esse desenvolvimento: Recursos naturais, pois em 

outros lugares pode ser encontrado insumos para o desenvolvimento do produto. 

Comercialização, quando o exportador coloca o produto a venda, busca 

melhores condições, meios de distribuição para a venda de produtos, etc.. 

Acesso a novos mercados, pois a entrada em outras regiões aumenta o portfólio 

da empresa com novas matérias primas. Ganhos de eficiência, melhorando as 

suas atividades em relação aos seus concorrentes. 

A partir da década de 1990, o Brasil passou por uma mudança, que era a 

busca por viabilizar um desempenho mais efetivo das empresas nas relações 

com outros países.  A organização da economia mundial da época estava em 

um crescente, configurada pela expansão das empresas transnacionais (Alem e 

Cavalcanti, 2005).  

Nos primeiros anos subsequentes à introdução do Plano Real, que proporcionou tanto a 

ampliação do mercado doméstico como a apreciação da taxa de câmbio real, a expansão dos 

negócios internacionais das empresas brasileiras foi parcialmente inibida. Contudo, o processo 

de integração regional a partir da segunda metade dos anos 1990 permitiu uma concentração de 

investimentos nos países vizinhos do Mercosul. (ALEM; CAVALCANTI,2005, p.61). 

 A partir desse fato, ocorreu uma ampliação das empresas brasileiras, a 

internacionalização passou a ser uma estratégia de crescimento para as 

empresas. De acordo com (Alem e Cavalcanti, 2005), o BNDES começou a 

financiar investimentos para as empresas brasileiras, em meados de 2002. O 

objetivo do Banco era criar um modelo apto a fortalecer as empresas brasileiras 

que estariam entrando no mercado internacional, para autorizar o suporte aos 

empreendimentos no exterior feitos pelas empresas, o estatuto do Banco 

precisou ser alterado. A partir desse momento as empresas começaram a fazer 

consultas com o Banco para poder se expandir fora do país. 

O Estatuto do BNDES, em seu artigo 9º, inciso II, prevê que o apoio a investimentos diretos no 

exterior deve beneficiar exclusivamente empresas de capital nacional. Como requerimentos de 

desempenho que constituam contrapartida ao financiamento para investimentos no exterior, o 

incremento nas exportações líquidas da empresa em função do projeto apoiado deverá ser 

equivalente ao investimento total do empreendimento no prazo máximo de seis anos. Tal 
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requisito, além de ser objeto de fácil acompanhamento, garante a conformidade do crédito 

concedido ao estatuto do BNDES. (ALEM; CAVALCANTI,2005, p.71). 

 

O apoio que as empresas receberam do BNDES foi importante, pois 

beneficiou o processo de globalização produtiva das empresas, tendo assim, 

uma oportunidade de elaborar investimentos estratégicos em programas de 

integração regional. As empresas por terem necessidades técnicas, 

operacionais e financeiras, buscam o apoio do banco para auxiliar a sua 

expansão internacional.  

  O BNDES, por sua vez, financia projetos de diversos setores e 

empresas, com o intuito de auxiliar empresas que buscam o seu espaço fora do 

país, aumentando assim a sua atuação no mercado internacional. O 

financiamento pode ser feito de modo direto ou indireto, tornado- se o BNDES 

um elemento fundamental para financiar projetos nos países estrangeiros (Alem 

e Cavalcanti, 2005). 

De acordo com (Alem e Cavalcanti, 2005), o Banco financia as 

exportações, buscando gerar uma garantia de competitividade das empresas 

brasileiras no mercado externo, sendo assim a empresa venderá mais no exterior 

e consequentemente irá aumentar a sua capacidade aqui no Brasil gerando mais 

empregos para a população e ocasionando divisas de moedas estrangeiras para 

o Brasil.  

Empresas mais adiantadas no processo de internacionalização tiveram 

dificuldades operacionais, financeiras e até técnicas para ampliar o seu mercado 

no exterior e o Banco é considerado fundamental para apoiar as empresas nesse 

momento de transição de um país para o outro (Alem e Cavalcanti, 2005). 

Para as empresas conseguirem o financiamento junto ao BNDES, elas 

precisam apresentar um índice de superior ou igual a 60 % de nacionalização, 

de acordo com as normas impostas pelo Banco (Webber e Dathein, 2013).  

Na seção 2.1, serão tratados o credito para o financiamento nas 

exportações das empresas brasileiras. 
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2.1- Créditos para o financiamento das exportações. 

De acordo com Catermol e Lautenschlager (2010), as agências de crédito 

às exportações têm como função viabilizar vendas para o exterior, sem a sua 

atuação isso poderia ser inviável. As circunstâncias para um financiamento a 

exportações podem ser tão importantes para a aquisição de uma exportação 

quanto seria a qualidade dos bens ou serviços transacionados.  

A execução das instituições financeiras para realizar financiamentos as 

exportações acontecem em nichos onde não existia mercado privado: operações 

com longo prazo de amortização, financiamentos e garantias para exportação a 

países com baixa disponibilidade de crédito, apoio a pequenas e médias 

empresas e entre outros fatores. As condições que as agências de créditos 

possibilitam, não existiriam naturalmente no mercado (Catermol e 

Lautenschlager, 2010).  

De acordo com Guimarães; Ramos; Ribeiro; Marques e Sias (2014), o 

custo financeiro para a operação da linha de crédito é determinado pelo custo da 

cesta de moeda, que é o custo médio das captações em moeda estrangeira 

executadas pelo BNDES no mercado internacional. 

A atuação do BNDES na linha de créditos de acordo com Catermol e 

Lautenschlager (2010), seguiu o modelo que pode ser visto em outras agências 

de crédito à exportação pelo mundo. Parecido com o feito de outros países, o 

BNDES utiliza recursos vindos do Tesouro para viabilizar o apoio as 

exportações. Suas linhas são complementares ao mercado privado, o Banco 

oferece recursos em reais dando ao exportador brasileiro competitividade no 

mercado externo. 

O BNDES atua em dois segmentos. O Pré-Embarque, que apoia a 

produção de bens e serviços designados ao mercado externo e o Pós-

Embarque, que financia a comercialização desses produtos no exterior. 
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Na seção 2.2, serão explicadas com mais detalhes as duas modalidades 

Pré-Embarque e Pós-embarque2.  

 

2.2- Fluxo Pré-Embarque e Pós-Embarque. 

 

Figura 5- Fluxo operacional Pré-Embarque. 

 

      

Extraído de: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-

atuamos/exportacao/como-funciona-apoio-exportacao. Acesso em: 25 de Junho 2018. 

 

Na figura 5, podemos ver como funciona o fluxo operacional do 

financiamento do BNDES. 1. O exportador vai até a instituição financeira fazer 

uma consulta, sendo aprovado a instituição financeira direciona ao BNDES a 

solicitação de financiamento. 2. O BNDES avalia a operação e aprova o 

financiamento, repassando os recursos para a instituição financeira. 3. As 

instituições financeiras repassam para o exportador os recursos solicitados. 4. O 

                                                           
2 Os detalhamentos de como são executados os fluxos operacionais pré e pós embarque dessa seção, 
foram extraídos do site do BNDES. Disponível em: 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/exportacao/como-funciona-apoio-
exportacao>Acesso em 25 de junho 2018. 
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exportador produz os bens e os exporta, respeitando o acordo de exportação, 

que será verificado pelo BNDES posteriormente. 5. Quando termina o prazo do 

financiamento contratado junto ao BNDES, o exportador inicia o pagamento das 

prestações para as instituições financeiras. 6. Assim que o exportador termina o 

pagamento para as instituições financeiras. As instituições financeiras repassam 

os pagamentos para o BNDES. 

O modelo pós-embarque pode ser realizado de três formas, o supplier 

credit ou buyer credit e o BNDES Exim Automático. O supplier credit, é quando 

o exportador recebe um refinanciamento por meio de abatimentos de títulos. 

Buyer credit, é quando o financiamento é concedido ao importador e o BNDES 

exim automático, é a comercialização de produtos nacionais no exterior, por 

intermédio da abertura de linha de crédito para as instituições financeiras do 

exterior. 

 

Figura 6- Fluxo operacional Pós-Embarque Supplier credit. 

 

 

Extraído de: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-

atuamos/exportacao/como-funciona-apoio-exportacao. Acesso em: 25 de Junho 2018. 

 

O fluxo pós-embarque supplier credit na figura acima, funciona da 

seguinte maneira. 1.O exportador embarca os bens para o importador. 2.O 
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importador por sua vez quando recebe os bens, envia títulos ou cartas de crédito 

para o exportador. 3.O exportador efetua o endosso/cessão em favor do BNDES 

para o banco mandatário. 4.O banco mandatário envia para o BNDES toda a 

documentação da exportação e a solicitação de liberação dos recursos. 5.O 

BNDES analisa a documentação, estando tudo certo, o BNDES desembolsa 

para o banco mandatário os recursos solicitados pelo exportador. 6.O banco 

mandatário repassa os recursos financiados pelo BNDES para o exportador. 

7.Após o fim do prazo proposto pelo BNDES, o importador começa o pagamento 

das prestações, via banco mandatário. 8.O banco mandatário repassa os 

pagamentos feitos pelo importador para o BNDES. O supplier credit é um tipo de 

refinanciamento.  

O exportador disponibiliza ao importador financiamento por meio carta de 

crédito, notas promissórias ou letras de câmbio, o importador por sua vez, pagará 

ao BNDES no prazo estabelecido.  

 

Figura 7- Fluxo operacional Pós-Embarque Buyer credit. 

 

    

Extraído de: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-

atuamos/exportacao/como-funciona-apoio-exportacao. Acesso em: 25 de Junho 2018. 
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Na figura 7, podemos analisar como funciona o fluxo pós-embarque Buyer 

credit. 1.O exportador faz um contrato comercial com o importador, para a 

entrega de produtos futuramente. 2.O exportador manda para o BNDES os 

documentos sobre a operação de exportações. O BNDES avalia e se tudo estiver 

de acordo, ele efetua um contrato de financiamento com o importador, sendo o 

exportador o interventor. 3.O exportador envia os produtos/bens ao importador. 

4.O exportador envia os documentos da exportação e do contrato de 

financiamento para o banco mandatário. 5.O banco mandatário repassa os 

documentos para o BNDES e solicita a liberação de recursos. 6.O BNDES por 

sua vez, analisa e se estiver tudo corretamente, ele efetua o desembolso dos 

recursos para o banco mandatário. 7. O banco mandatário repassa os recursos 

para o exportador. 8. Após o fim do prazo, o importador começa a pagar o 

financiamento ao banco mandatário, que repassa os pagamentos para o BNDES 

depois que toda a quantia solicitada for saldada pelo importador.  

Operações que são mais complexas faz com o que o modelo Buyer credit, 

seja o mais utilizado, é um financiamento que o importador faz junto ao BNDES 

com a interveniência do exportador. 

Figura 8- Fluxo operacional Pós-Embarque Exim Automático. 

 

Extraído de: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-

atuamos/exportacao/como-funciona-apoio-exportacao. Acesso em: 25 de Junho 2018. 
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Na figura 8, iremos analisar como é feito o fluxo operacional do BNDES 

Exim automático. 1.O exportador efetua uma negociação comercial com o 

importador, para que futuramente ocorra uma entrega de bens/serviços. 2.O 

importador buscará uma aprovação de crédito no banco exterior. 3.O exportador 

envia ao BNDES uma solicitação de financiamento, sendo aprovado o 

exportador irá exportar os bens para o importador. 4.O exportador encaminha os 

documentos da exportação para o banco mandatário, que por sua vez repassará 

o documento para o BNDES solicitando uma liberação dos recursos. 5.O BNDES 

avalia a documentação, estando tudo correto o banco desembolsa os recursos 

para o banco mandatário. 6.O banco mandatário repassa os recursos para o 

exportador. 7.Ao final do prazo proposto em contrato com o BNDES, o banco do 

exterior começa a pagar as prestações do financiamento solicitado ao banco 

mandatário em até 5 anos. 8.Após o recebimento o banco mandatário repassa 

para o BNDES, a quantia paga pelo banco no exterior. 

 O Exim automático apoia à comercialização no exterior de bens de 

fabricação nacional mediante a abertura de linha de crédito a instituições 

financeiras no exterior. O importador terá acesso ao financiamento do BNDES 

para adquirir bens brasileiros, por meio de bancos no seu próprio país, o 

desembolso de recursos pelo BNDES ao exportador, por intermédio do banco 

mandatário, é realizado em reais, no Brasil. Por sua vez, o banco no exterior, 

responsável pelo risco da operação, efetua os pagamentos via banco mandatário 

ao BNDES. 

O BNDES tem diversas formas de linhas de créditos para financiamento 

de empresas para exterior, de acordo com a sua finalidade do empreendimento, 

o BNDES-Exim é um programa bastante utilizado e importante para as 

empresas. 

 

2.3- Programa BNDES-Exim. 

 

 O BNDES-Exim, foi criado em 1990 com o objetivo de financiar a 

exportação de produtos de maior tecnologia e valor agregado. O BNDES-Exim 
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é o principal instrumento de crédito para o apoio à exportação, sendo de suma 

importância para empresas que buscam se internacionalizar. 

 Ao longo do tempo o programa passou por algumas mudanças, a 

principal delas foi a exclusividade no setor de bens de capital, o BNDES-Exim 

integrou no programa os setores químicos, eletrônicos, têxteis, couros e entre 

outros setores (Webber e Dathein, 2013).  

 Com atendimentos variados e estando presente em diversos setores, o 

BNDES-Exim busca a meta de poder apoiar as exportações de setores de maior 

criação de valor. O financiamento às exportações se destina a projetos 

relacionados à criação de valor agregado (Webber e Dathein, 2013). 

Na figura 9 são mostrados os desembolsos mensais do BNDES para o 

programa do BNDES-Exim. 

 

Figura 9- Desembolsos do BNDES-Exim (2010 – 2017). 

US$ milhares 

Ano 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

BNDES-
EXIM Pré-
Embarque 47.034 2.645.283 339.071 1.913.302 4.658.985 3.288.951 4.015.386 8.881.332 

BNDES-
EXIM Pós-
Embarque 884.991 1.748.646 1.754.676 2.463.616 2.477.529 2.177.978 2.699.244 2.373.846 

Total 932.025 4.393.929 2.093.747 4.390.831 7.136.514 5.466.929 6.714.630 11.255.178 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES.  

Na figura 9, os dados foram extraídos a partir dos relatórios de 

desembolsos mensais por sistema do BNDES, nele podemos analisar o quanto 

o BNDES-Exim desembolsou nas duas modalidades para o crescimento de 

empresas brasileiras que buscam entrar no mercado estrangeiro. 

O financiamento para a modalidade Pré-Embarque no ano de 2010 teve 

um grande apoio, ocorreu uma redução de aproximadamente mais de US$ 4 

milhões para o ano de 2011. De 2011 até 2013 ocorreu uma pequena oscilação. 
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Nos anos de 2014 e 2015 houve uma grande redução no desembolso do 

BNDES-Exim, os dois anos juntos receberam pouco mais de US$ 2 milhões, 

uma redução nas exportações muito alta em relação aos anos anteriores que 

obtiveram financiamentos maiores. Em 2016, o cenário mudou e com um 

crescimento momentâneo das exportações houve uma elevação significante em 

relação os dois anos anteriores. No ano de 2017 a modalidade Pré-Embarque 

sofreu uma redução muito significativa e foram desembolsados apenas US$ 

47.034 mil, muito abaixo dos financiamentos de anos anteriores.  

O financiamento para a modalidade Pós-Embarque no ano de 2010 até o 

ano de 2014 se manteve instável e teve pouca oscilação, assim como no Pré-

Embarque no ano de 2015 ocorreu uma queda, porém no ano de 2016 diferente 

do Pré-Embarque que teve uma elevação grande, o Pós-Embarque teve uma 

leve redução. No ano de 2017 a modalidade Pós-Embarque sofreu uma pequena 

redução também, assim como a modalidade Pré-Embarque. 

Somando o desembolso que foi gasto por ano para as duas modalidades, 

podemos analisar que o ano de 2010 foi o mais alto, aproximadamente cerca de 

US$ 11.255.178 milhões, enquanto no ano de 2017 foi o mais baixo, 

aproximadamente cerca de US$ 932.025 mil. Os outros anos houve uma 

oscilação tanto para cima quanto para baixo, mantendo um “padrão”.  

De 2010 até 2017 o Pós-Embarque foi mais solicitado, como vimos na 

figura 8, sempre ocorrendo uma oscilação leve durantes os anos, já o Pré-

Embarque teve um início de década avassalador com um número muito 

expressivo, mas com o passar dos anos reduziu muito e em 2017 seu apoio foi 

muito pequeno em relação aos outros anos. 

As empresas que obtiveram o apoio do BNDES-Exim, exibem a sua 

importância quando são avaliados os montantes exportados anualmente, 

fazendo o programa do BNDES para exportações ser muito importante para o 

desenvolvimento da empresa no exterior. O Pré-Embarque até 2013 era maior 

que o Pós-Embarque, a partir de 2014 houve uma inversão nos desembolsos do 

Banco. 
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CAPÍTULO 3- A atividade do BNDES na América do Sul. 

 

O BNDES passou a financiar a exportação de empresas operando no 

Brasil para países da América do Sul. Os Países com maior economia, foram os 

que mais receberam financiamento. Argentina e Venezuela, respectivamente. 

Dentre os países da região, esses eram os que mais importavam as mercadorias 

brasileiras (Nyko, 2011).  

Segundo Catermol(2005) apud Nyko (2011,P.83), os desembolsos do 

Banco para os países da América do Sul, teve duas épocas notáveis, a primeira 

foi nos anos 1990 quando o Banco se caracterizou por financiar à exportação de 

máquinas e equipamentos, o segundo momento foi nos anos 2000 quando o 

Banco apoia o financiamento à exportação de bens e serviços brasileiros para 

empreendimentos de engenharia e construção na região. 

 De acordo com Nyko (2011), o BNDES apoia a infraestrutura de países 

latinos, os dados que serão apresentados citam apenas a modalidade Pós-

Embarque na América do Sul3. Pois não foi possível verificar as operações das 

exportações da modalidade Pré-Embarque, por isso será desconsiderado essa 

modalidade.  

É necessário comentar que o BNDES não financia obras para países 

estrangeiros, o Banco financia é a exportação de bens e serviços brasileiros para 

o exterior, sendo assim coisas totalmente diferentes. O BNDES financia projetos 

exclusivo para empresas brasileiras, em reais, à medida que as exportações irão 

sendo comprovadas e realizadas. O Banco não cobre bens adquiridos no exterior 

ou gastos com mão de obra de trabalhadores dos países onde a obra é realizada, 

                                                           
3 De 2004 até 2017 foi elaborado o recorte de dados onde o BNDES financiou os seguintes países da 
América do Sul: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 
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ele cobre exclusivamente os bens e serviços de origem brasileira que são 

utilizados para a obra ou serviço4. 

Na figura 10, são apresentados os desembolsos anuais do BNDES-Exim 

Pós-Embarque das exportações brasileiras para os países da América do Sul a 

partir do ano de 2004. 

Figura 10- Desembolsos anuais do BNDES-Exim Pós-Embarque para exportações 

designados para os países da América do Sul (2004 -2017). 

US$ milhares 

Ano Argentina  Bolívia  Chile  Colômbia Equador Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

2004 1.164 131 23.271 
                   
- 112.331 17.223 9.000 307 44.083 

2005 216.325 
                             
- 30.367 

                   
- 57.031 8.009 5.653 

                   
- 26.127 

2006 5.435 882 66.757 
                   
- 117.577 

                   
- 845 2.633 25.328 

2007 310.115 
                   
- 31.732 

                   
- 17.374 

                   
- 383 3.203 70.315 

2008 276.006 
                   
- 120.270 

                   
- 644 

                   
- 381 2.352 43.209 

2009 385.621 
                   
- 11.990 

                   
- 122 1.271 224 2.055 48.066 

2010 541.468 
                   
- 103.249 

                   
- 

                   
- 

                   
- 135.143 

                   
- 315.201 

2011 802.895 
                   
- 35.780 

                   
- 

                   
- 2.413 97.218 1.154 392.929 

2012 245.137 
                   
- 2.127 

                   
- 27.142 12.093 

                   
- 

                   
- 147.522 

2013 152.749 
                   
- 1.324 

                   
- 71.443 8.791 193.260 9.774 576.571 

2014 39.727 
                   
- 1.004 

                   
- 92.699 18.466 97.634 8.418 78.314 

2015 47.462 
                   
- 

                   
- 

                   
- 9.844 12.731 

                   
- 1.962 210.507 

2016 2.740 
                   
- 

                   
- 8.012 4.579 7.193 

                   
- 

                   
- 

                   
- 

2017 11.381 1.101 
                   
- 17.782 7.144 27.367 

                   
- 

                   
- 

                   
- 

Total 3.038.225 2.114 427.871 25.794 517.930 115.557 539.741 31.858 1.978.172 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES. 

                                                           
4 Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-
bndes/perguntas-respostas/perguntas-respostas-sobre-apoio-a-exportacao>. Acesso 15 de Nov. de 2018.  



23 
 

 

No período dos anos de 2007 até 2013, ocorreu um crescimento de 

financiamento à Argentina que passou de US$ 150 milhões alavancando a 

infraestrutura do país. O ano de 2011 mais especificamente teve um desembolso 

considerável chegando a aproximadamente US$ 802 milhões. Em 2014 já houve 

uma redução drástica em relação aos outros anos, no ano de 2015 teve um leve 

aumento. O ano de 2016 sofreu uma queda considerável, só não foi pior que o 

ano de 2014 a nível de desembolso. A Argentina teve de 2004 até 2017 um total 

de desembolso cerca de aproximadamente US$ 3 bilhões, sendo o país que 

mais teve desembolso nesse período destacado na figura 9. 

 A Bolívia, Colômbia e Uruguai foram os países da América do Sul que 

menos receberam financiamentos do BNDES, o total gasto dos três países juntos 

nesse período é aproximadamente US$ 59 milhões. Bem abaixo em relação aos 

outros países. 

O Chile podemos destacar o ano de 2008, foi o ano que teve o maior 

desembolso nesse período. Destacamos também os anos de 2012, 2013 e 2014, 

foram anos que tiveram uma queda bastante significativa e a partir do ano 2015 

até o de 2017 não recebeu nenhum desembolso do BNDES. 

O Equador, Paraguai e Peru receberam apoio significativos nesse 

período, podemos destacar o ano de 2006 no Equador que foi o país da América 

do Sul que mais teve apoio de aproximadamente US$ 117 milhões. O Paraguai 

foi o país da América do Sul que recebeu mais apoio no ano de 2017 cerca de 

US$ 27 milhões. O Peru no ano de 2013 foi o segundo país que mais recebeu 

apoio do BNDES, aproximadamente US$ 193 milhões, sendo muito expressivo 

nesse período.  

A Venezuela ficou apenas atrás da Argentina no período de 2004 até 

2017, teve um apoio muito expressivo, podemos destacar o ano de 2013, pois 

nesse ano o país teve aproximadamente US$ 576 milhões. O total de 

desembolso que a Venezuela obteve foi de aproximadamente US$ 1 bilhão.  

As exportações são muito importantes para um país, os países vizinhos 

também necessitam dela, o BNDES apoia obras exterior tendo os seus bens e 
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serviços de origem brasileira sendo utilizados nas obras. De acordo com Nyko 

(2011) podemos dizer também que a situação econômica de cada país reflete 

diretamente no destino dos financiamentos do Banco, justamente como o grau 

de intercâmbio comercial de cada país. 

Argentina e Venezuela representam mais de 60% de financiamento as 

exportações utilizadas pelo BNDES. (Nyko, 2011), o primeiro a partir do ano de 

2004 se recuperando da crise e o segundo apresentando um comportamento 

estável em relação a sua economia, a Argentina é o maior parceiro comercial do 

Brasil historicamente e a Venezuela a partir do ano de 2005 virou o segundo 

maior parceiro dentro da América do Sul. 

O BNDES financiou nos últimos anos projetos no setor da infraestrutura 

dos países sul americanos, na figura 11 iremos analisar o quanto foi 

desembolsado pelo Banco.  

 

         Figura 11- Desembolsos BNDES Pós-Embarque das exportações 

financiadas para o setor da infraestrutura para os países da América do Sul. 

US$ milhões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES. 

Ano 

Obras de 
Infraestrutura 
na América 
do Sul 

2004 173.556 

2005 281.303 

2006 68.850 

2007 368.891 

2008 267.803 

2009 381.299 

2010 617.600 

2011 850.754 

2012 373.145 

2013 674.029 

2014 306.538 

2015 202.190 

2016                - 

2017                - 

Total 4.565.958 
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 Os dados foram extraídos do relatório desembolsos por categoria, 

podemos destacar que do ano de 2007 até 2015 o financiamento anual em obras 

de infraestrutura na América do Sul foi superior a US$ 250 milhões, o ano de 

2011 teve o maior desembolso nesse período US$ 850 milhões, os anos de 2016 

e 2017 respectivamente não tiveram financiamento para esse setor.  

De acordo com IGLESIAS (2008) apud Nyko (2011), o fato de o Brasil ter 

grandes empresas no serviço de engenharia, de fabricação de bens de capital e 

de matérias de construção. Com isso o Brasil tem uma vantagem competitiva em 

relação os países vizinhos. Assim a América do Sul surge como uma opção de 

mercado atraente para a expansão das empresas brasileiras. 

De acordo com Carvalho e Sennes (2009) apud Nyko (2011) essa atração 

pelas empresas brasileiras no mercado sul americano tem a ver com a 

proximidade geográfica entre os países, o que facilita a logística, as operações 

da empresa e o conhecimento sobre os país, trazendo mais segurança para a 

empresa na hora de saber em qual tipo de país ela estará entrando. 

É importante destacar que o financiamento que o BNDES apoia para a 

exportação é totalmente seguro e costumam ser cobertos pelo Seguro de Crédito 

à Exportação (SCE), é um mecanismo de garantia e mitigação do risco de crédito 

usado pelo BNDES. O SCE é lastreado pelo Fundo de Garantia à Exportação 

(FGE), funciona como todo seguro cobra prêmios do país responsável pelo 

pagamento de empréstimos na medida do risco incorrido e caso tenha 

inadimplência do devedor, indeniza o financiador e busca recuperar o valor e 

atraso5. Os dados da modalidade Pré-Embarque não estão disponíveis e por 

isso não foram utilizados no trabalho, com isso somente a modalidade Pós-

Embarque foi utilizada e destacada. 

 

                                                           
5Informações sobre as garantias que o BNDES tem para possíveis falta de pagamentos em relação aos 
importadores. Disponível em: 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-
bndes/perguntas-respostas/perguntas-respostas-sobre-apoio-a-exportacao>. Acesso em: 16 de nov. de 
2018. 
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Considerações Finais  

 

O debate que vem ocorrendo há muito tempo sobre o financiamento do 

BNDES a exportações. E vem sendo discutido por diversos pesquisadores e 

autores, o fato do Banco incentivar empresas brasileiras no comercio exterior 

financiando seus projetos gerando empregos, maior eficiência e produtividade, 

mas a quem acredite que o Banco financia países estrangeiros e não é assim 

que funciona. 

Através das pesquisas conseguimos analisar que o programa de 

financiamento BNDES-Exim, desembolsa uma parcela muito pequena em 

relação aos outros programas que existem no BNDES, podendo considerar que 

os desembolsos que o Banco tem para esse programa não influência tanto em 

seus gastos, tendo um saldo muito positivo para o Banco, o Exim apresenta 

cerca de 3% dos desembolsos feitos pelo BNDES. 

O BNDES tem total segurança para fazer essa operação, em qualquer 

modalidade que a empresa for escolher. O seguro da um conforto ao Banco em 

caso de calotes, indenizando o Banco (financiador) e buscar recuperar o valor 

em atraso.  

As modalidades Pré e Pós embarque são importantes para auxiliar as 

empresas que buscam exportar, existindo diversas maneiras de operar. A 

empresa que determina qual a melhor operação que ela deve fazer e como fazer. 

A modalidade Pré-Embarque não é muito requisitada pelas empresas, 

com isso a modalidade Pré-Embarque não foi detalhada com mais clareza pelo 

programa do BNDE-Exim, a modalidade Pós-Embarque é mais requisitada pelas 

empresas brasileiras que buscam a exportação. 

A atuação do BNDES na América do Sul é bem interessante, pois os 

países que são os maiores parceiros comerciais têm uma maior entrada de 

empresas brasileiras nos países vizinhos, sendo bom para o Brasil que ganha 
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parceiros comerciais e econômicos. A internacionalização das empresas se dá 

a partir de critérios utilizados tanto pelo BNDES quanto pela empresa. As 

empresas procuram novas tecnologias, mão-de-obra, comercialização e uma 

maior eficiência, já o Banco procura estimular as empresas para gerar emprego, 

renda.  

Os países da América do Sul recebem apoio para infraestrutura, porém 

esse apoio só e dado desde que empresas brasileiras participem da operação, 

o BNDES só aceita dar esse apoio com a participação de empresas brasileiras, 

que por sua vez dão o retorno com mais emprego e renda para o Brasil.  

O BNDES é um articulador muito importante para o Brasil em diversos 

setores, mas falando especificamente das exportações, podemos chegar a 

conclusão que todos saem ganhando. No caso do BNDES, ele reserva uma 

quantidade muito pequena para financiamentos em reais e recebe em dólar ou 

euros com uma taxa de juros estabelecida a TLP (Taxa de Longo Prazo), 

recuperando todo investimento e ainda reservando para outros investimentos 

futuros. As empresas por sua vez têm apoio para crescerem e se 

internacionalizarem. 
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